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Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé!

Megjelenik: havonta  XXII. évfolyam 5. szám

Amit Ellen G. White  
tett járvány idején

1894. augusztus 13-án Ellen White levelet 
írt Stephen Haskellnek, amelyben kifejez-
te mély aggodalmát azok miatt, akik az 
influenzavírus következtében haltak meg. 
Ezt írta: „Egész Új-Dél-Walesben tesztel-
tek bennünket az influenzajárvány miatt. 
A nagyvárosokban és a vidéki városok-
ban szinte minden család érintett. Vannak, 
akik nagyon-nagyon betegek, életveszély-
ben vannak. Imádkozunk a betegekért, 
anyagilag is megteszünk mindent, amit 
tudunk, aztán várjuk a következménye-
ket… A múlt hét egyik napján 11 temetés 
volt… Úgy tűnik, hogy a gyerekek nem 
szenvednek annyira, mint a felnőttek és 
az idősek. Én is súlyosan megbetegedtem, 
négy héten át nem tudtam részt venni az 
összejöveteleken, de azért nem kellett 
feküdnöm. Majdnem mindennap megír-
tam a szokásos napi oldalszámot, igaz, 
köhögve, tüsszögve és még az orrom is 
vérzett. Colcord testvér ágyhoz kötött lett. 
A környéken majdnem mindenki megbe-
tegedett, de az Úrnak hála, én már jobban 
vagyok, bátorsággal az Úrban. Minden 
tőlünk telhetőt megteszünk az Úr nevé-
ben… Nem kell tehetetlenül néznem, és 
sóhajtozom és imádkozom, látva a testvé-
rek gyötrelmeit… Isten népe próbán megy 
át. Adja meg Isten, hogy képes legyek se-
gíteni nekik a megpróbáltatások között… 
és miközben ezt teszem, még szorosab-
ban kapaszkodjak Jézusba, mint valaha” 
(1894. augusztus 13. 30. levél)!    

Fontos kiemelni, hogy Ellen White a 
levél megírásakor már 66 éves volt, vagy-
is a kiemelten veszélyeztetettek csoport-
jába tartozott. Az Istenbe vetett bizalma 
és az életstílusa segített neki kitartani a 
krízishelyzetben és győztesen kikerülni 
abból.

Amit az akkori járványból megtanult, 
az számunkra is eligazító a koronavírus 

(COVID–19) világjárvány idején. Gyak-
ran hallottam ezt a kérdést: És most mit 
tehetünk? A válasz arra késztessen, hogy 
pozitív, kreatív módon reagáljunk, helye-
sen viszonyuljunk a jelenlegi válsághoz. 

Mit tehetünk meg? 
Többféleképpen is követhetjük Ellen 
White példáját: 

1) Ellen White nem csüggedt el a 
betegség miatt. Mindent megtett a csa-
ládjáért és azokért a testvérekért, akiknek 
segíteni tudott, miközben az Úr ígéretei-
be kapaszkodott. Nekünk is hirdetnünk 
kell, hogy bízzunk Isten védő hatalmában 
a mostani krízishelyzetben! Ne feledjük, 
hogy Isten velünk van, és ez bátorságot 
ad. Így szól az Úr: „Ne félj, mert én ve-
led vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok 
Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, 
és igazságom jobbjával támogatlak” (Ézs 
41:10). Pál apostol szavaival: „Mindenütt 
nyomorgattatunk, de meg nem szorítta-
tunk; kétségeskedünk, de nem esünk két-
ségbe; Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; 
tiportatunk, de el nem veszünk” (2Kor 
4:8–9). Ez a helyzet nehezedik ránk, de 
nem pusztított el. Küzdelmek és nehéz 
megpróbáltatások érnek, és még súlyo-
sabb helyzetek jönnek, de Jézus él! Ő a 
menedékünk és erőnk, és ha még a halál 
árnyékának a völgyében járunk is, nem 
kell félnünk, mert az Ő vesszője és botja 
vigasztal (Zsoltár 23). Végső győzelmünk 
az Úrtól jön, bízzunk benne!

2) Ellen White tovább folytatta a 
munkát az otthonában. Időkeretet határo-
zott meg, hogy elérje a kitűzött céljait. Ar-
ról számol be, hogy nem hagyta ki a napi 
mennyiség leírását. Ez is hasznos, ugyanis 
erősíti a küldetéstudatunkat. Összpontosí-
tanunk kell, meg kell találnunk a módját, 
hogy a célunkat elérjük, még a karantén 

idején is. Mivel most „elszigetelten élünk, 
de nem hallgatunk el”, végeznünk kell a 
küldetésünket. A misszióra vonatkozóan 
mondta Jézus: „És ímé én tiveletek va-
gyok minden napon a világ végezetéig” 
(Mt 28:20).

3) Ellen White helyes hozzáállással 
tevékenykedett. Ha lehetősége lett volna a 
közösségi média használatára, mint aho-
gyan nekünk ma, biztosan ő is kapcsola-
tot tartott volna a gyülekezettel, bátorítva 
a tagokat, reménységet adva nekik. Talán 
ő is létrehozott volna:
  online kiscsoportokat,
  üzeneteket küldött volna a gyüleke-

zetnek a közösségi médiában,

Egy festmény Ellen G. White-ról. Készült 
Ausztráliában 1899 körül

Kép: Az EllEn G. WhitE® EstatE, inc. jóvoltából 
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Egy férfi szavaira lettem figyelmes, aki 
igen határozottan fejtette ki a meggyőző-
dését, hogy nincs is semmilyen világjár-
vány. Ez csak egy sikeresen manipulált 
világtudat. Beetettek minket.

Az ismereteinknek is sáfárai vagyunk. 
Az Úr tett minket képessé arra, hogy vé-
leményt tudjunk alkotni a rengeteg infor-
mációból. Információk óceánjában lubic-
kolunk mindennap, és mindig a szabad 
akaratunkkal élve dönthetünk, hogy merre 
fordítjuk a véleményünk csónakját. 

Mindannyian hallunk naponként pro és 
kontra véleményeket mindennel kapcsolat-
ban, nem csak a vírushelyzetről. Ezernyi 
vélemény, milliónyi információ, amelyek-
ből rengetegféle következtetés vonható le. 

De ez nem is lehet másképpen, ez 
így bűntermészetes. A bennünket érő in-
formációkkal is sáfárkodnunk kell, nem 
tehetünk másként. Nem fogadhatunk el 
mindenféle véleményt, válogatnunk kell, 
mert még a szakemberek sem adnak egy-
behangzó információt. 

Minek alapján döntsünk tehát?! Nem 
maradunk segítség nélkül. 

Isten tett képessé arra, hogy helyesen 
sáfárkodjunk az információk végtelen ten-
gerén is. 

Hadd említsem meg Saul/Pál helyze-
tét, aki a damaszkuszi úton olyan infor-
mációs viharba került, hogy a „csónakja 
három napra el is veszett a hullámok alatt”. 

Az általa ismert világot elsöpörte egy 
óriási pünkösdi szökőár, az általa szolgált 
Isten-képet elmosták a hullámok, az addig 
megtanult ábrahámi, mózesi világértelme-
zés gyorsabban a „víz alá merült, mint a 
csónakja”. 

A damaszkuszi úton Isten félreérthe-
tetlenül úgy mutatkozott be neki, mint aki 
kegyelemmel, megértéssel fordult felé, 
ugyanakkor kinyilvánította, hogy az addigi 
szolgálata inkább ellenére volt, mint a di-
csőségére. Mégsem sújtott le haragjában Sa-
ulra, hanem megbízta, hogy legyen inkább 
Pál, a pogányok apostola. Legyen a tanít-
ványa, a követe. Felfoghatatlan kegyelem! 

Pál a három nap alatt kezdte megérte-
ni, hogy a saját véleménye is az ő felelős-
sége. Nem mondhatja, hogy ezt tanították 
nekem otthon és Gamáliel is. Ez a szent, 
tradicionális értelmezés. Ártatlan vagyok 
István halálát, a meghurcoltakat illetően! 

De azt is megértette, hogy a kegyelem 
Istene nem a múltra néz, hanem előre, a 
jövőre és Pál sáfári felelőssége, miként 
él a neki adott lehetőséggel, az újabb in-
formációkkal. Képes-e alázattal elfogadni 
Isten irgalmát iránta, képes-e elfogadni a 
keresztje által felkínált új életet és a da-
maszkuszi úton megmutatott új Isten-ké-
pet, a szeretet Istenét. 

A világ körülöttünk óráról órára válto-
zik. Szeptember 11. és 2020 megmutatta, 
hogy a világszéles változások igen rövid 
idő alatt hatalmas hullámokat képesek 

vetni. Sáfári felelősségünk egyre inkább 
előtérbe kerül, hogyan kezeljük az utolsó 
idők damaszkuszi információs viharait. 

Pál megtanulta, hogy ne a tradícióra, 
hanem a Szentírásra figyelve alakítsa ki 
véleményét Istenről, valamint saját tapasz-
talatára Istennel a damaszkuszi úton, mert 
Jézus személyesen akarja megmenteni őt. 

Most nekünk, ebben a rendkívüli 
időben csak a Biblia adhatja meg az el-
igazodást a hírek és álhírek között. Se-
gítségünkre vannak még ebben Jézussal 
szerzett személyes tapasztalataink, és 
kérjük is a Szentlélek segítségét, hogy jó 
sáfárként kezeljük az információk ellenté-
tes hullámait.

Zarka Péter 
Sáfársági Osztály

  reggeli gondolatokat osztott volna 
meg a Facebook követőivel,

  előre felvett áhítatokat osztott volna 
meg a közösségi médiában.
Ne csüggedjünk el! Sok a tennivalónk, 

amit egy kis kreativitással végezhetünk is. 
Mostanában ilyen üzeneteket olvastam: 
„A gyülekezetek nyitva vannak, csak az 
épületeket zárták be!” „A gyülekezet nyit-
va van, mert mi vagyunk a gyülekezet!” 
„Megnyitjuk a digitális gyülekezetet!” 
Megnézhetjük az istentiszteleteket az in-
ternet segítségével, a kapcsolattartásra pe-
dig sokan használják a Zoom vagy hasonló 
videokonferencia-szoftvereket.

4) Ellen White rendszeresen imádko-
zott, maradéktalanul bízott Isten hatalmá-
ban. Ilyen időkben különösen kell bíznunk 
a nagyszerű ígéretekben, amelyeket Isten 
a Szentírásban adott. Ígéretek ezreibe ka-
paszkodhatunk. Ellen White ezt írta: „…
az Úrnak hála, én már jobban vagyok, 

bátorsággal az Úrban” (30. levél). Példája 
nyomán az egyháznak is jobban kell ka-
paszkodnia Jézusba, mint valaha! Amikor 
Pált fogolyként vitték Rómába, rettenetes 
viharba került a tengeren. A hajója erős 
viharba került, amit úgy neveztek, hogy 
Euroclydon (mai neve Gregalia, ciklonos 
északkeleti szél). Az apostol akkor három 
konkrét tanácsot adott (ApCsel 27:23–25):
  Ne féljetek!
  Ne csüggedjetek, reménykedjetek!
  Bízzatok, nem lesznek áldozatok, 

mert Isten veletek van!
Segítsen bennünket is az apostol által 

tanúsított bizalom!
5) Kerüljük a furcsa viselkedést, a 

rémhírterjesztést és a pánikot! Fontos, 
hogy pozitív legyen a hozzáállásunk, a 
reménységet hirdessük a környezetünk-
ben mindazoknak, akik látnak, hallanak 
vagy a különböző csatornákon követnek 
bennünket!

A következő időkben egyre fonto-
sabbak lesznek a házi összejövetelek, 
imaórák, bibliatanulmányozások, közös-
ségi alkalmak, bizonyságtételek. Amikor 
a kijárási korlátozásokat megszüntetik, 
továbbra is meglesznek az emlékeink az 
otthon töltött időről. Használjuk fel ezeket 
a tapasztalatokat az evangelizáció plat-
formjaiként, beszéljünk a barátainknak és 
szomszédainknak arról, hogy Jézus hama-
rosan visszatér.

Isten mindent kézben tart, és legyünk 
mindig készen arra, hogy meghalljuk a 
hangját! Ő szól, figyelmezzünk a szavára!

Melchor Ferreyra
Interamerikai Divízió

(Adventist Review, 2020. április 4.,  
Ford.: Zarkáné Teremy Krisztina)

Pál jól sáfárkodott az ismereteivel

Szeretettel tájékoztatlak Benneteket, hogy a www.bibliatanulmanyok.hu oldalon 
megtaláljátok az aktuális negyedévhez tartozó Misszió 360° videókat, amelyek jó 
(HD) minőségben onnan letölthetők.

Mindegyik történet érdekes, de most külön a figyelmetekbe ajánlom, mert 
Magyarországot is bemutatják benne, mind a két egyházterületről lát-
hatunk beszámolót.

Zarkáné Teremy Krisztina
osztályvezetőTá
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Néhány fontos VÁLTOZÁS és tudnivaló 
képzéseinkről, a jelentkezésről és a felvé-
telikről:

  Aki idén augusztus 31-ig diplomát 
szerez, és teljesíti az egyéb szüksé-
ges követelményeket, felvételi nélkül 
vesszünk fel mesterképzésünkre. 

  Alapképzésre hozott pontok alapján 
vesszük fel a jelentkezőket.

  Szeptembertől az órák akár 70%-a on-
line is teljesíthetővé válik hibrid rend-
szerű képzéseinken.

  Nappali képzéseinken már az első fél-
évben egyszeri, 70 Ezer forinttal és 
kedvezményes lakhatással támogatjuk 
hallgatóinkat, mely támogatást min-
den más hallgatói juttatáson túl, azok 
mellett kapja meg a hallgató. 

  Ha a tanulás anyagi terhet jelent, az 
Adventista Teológiai Főiskola a leve-
lezős hallgatókat is támogatja. 

  Államilag elismert diplomát adunk, 
amelyet nemzetközileg is elismer az 
adventista világegyház és a hozzá tar-
tó, mintegy 118 akkreditált felsőokta-

tási intézmény, valamint az EU. 
  A világon egyedülálló könyvtár vár 

mindenkire, ami az Adventista Egyház 
és az Adventista Teológiai Főiskola 
történelmével, tanításaival foglalkozó 
kutatók, oktatók és diákok műhelye. 
Gyűjteménye kb. 17 000 magyar nyel-
vű könyv és dokumentum. 

További részletek a főiskola elérhetősége-
in, valamint a honlapján itt: www.atf.hu.   

Egyéb részletekért látogassatok el és 
kövessétek a Facebook oldalunkat: htt-
ps://www.facebook.com/adventista.teolo-
giai.foiskola/.

ATF

Tájékoztató a felvételi 
változásokról

2020. június 13., Nők kiemelt napja 
 
A Női Szolgálatok Osztályának kiemelt napja világszerte kü-
lönleges esemény a Hetednapi Adventista nők számára. Ezen 
a napon köszönetet mondunk Istennek ajándékaiért és  külön-
leges védelemért, amit mindennap megtapasztaltunk. Ezen a 
napon erősítjük és bátorítjuk egymást az Ő hívásának elfoga-
dására és arra, hogy saját éltünkön keresztül másokat is meg-
érinthessen Isten szeretete. 

Az idei kiemelt napi prédikáció központjában Isten szere-
tete áll. Nem csupán az irántunk táplált szeretete, hanem Isten 
szeretete, amely bennünk és életünk által másokra árad. Időn-
ként meg kell állnunk és fel kell tennünk magunknak néhány 

kérdést. Feltétel nélkül szeretjük egymást? Elfogadjuk, hogy 
Isten múltunktól és jelenünktől függetlenül szeret bennünket?  

Ezt a napot tegyük az önvizsgálat, az öröm, valamint a lé-
lekápolás napjává! Lehetőségeitekhez mérten, a körülmények-
hez alkalmazkodva szervezzétek meg ezt a napot.

A nap anyagához 2 szemináriumi anyag is tartozik „Jézus 
a példaképünk” és „A barátság művészete” címmel és PPT ve-
títéssel. A teljes anyag letölthető a Hetednapi Adventista Egy-
ház Női Szolgálatok Osztálya oldaláról: www.adventista.hu.

Éljen bennünk Isten sürgető szeretete, hogy sok nőt érhes-
sünk el Isten megmentő szeretetével!
 Ócsai Tamás    Bodnár Jánosné
 unióelnök    NSzO vezető

Krisztus csodálatos szeretete sürget minket!
a Női Szolgálatok Osztályának felhívása

Pár hete tűnt fel, hogy valami nagyon 
jó készül a Facebookon a gyerekek 
számára. Én is rákattintottam, 
hogy megnézzem a videót a 
Gyermekszolgálatok oldalon,  
és akkor fedeztem fel Mihalec Dóri 
virtuális szombatiskoláit. 

– Honnan jött a zseniális ötlet, hogy 
gyerek-szombatiskolákat tegyetek köz-
zé a Facebookon?
– Mivel a gyerekek sem mehetnek a ko-
ronavírus miatt gyülekezetbe, szombatis-
kolára, ezért gondoltam, hogy jó lenne, 
ha nekik is tudnánk valamit nyújtani, ami 
célzottan nekik szól, az ő nyelvükön. Bár 

ők is nézhetik az istentiszteleteket, de jó, 
ha van a korosztályukra szabott mondani-
való, bibliai üzenet.

– Miért pont videókat készítetek Gá-
borral, a férjeddel? 
– Jelenleg a gyerekek otthon tanulnak, 
ezért arra gondoltam, hogy ez majd picit 
tehermentesíti a szülőket. Máskor ezt nem 
találnám jó megoldásnak, de most, hogy a 
szülők sokat foglalkoznak a gyerekekkel, 
együtt tanulnak velük, ez az óra felszaba-
dulhat a szülők számára. 

– Kikre gondoltál elsősorban egy-egy 
videónál?

– Az első videó ovisoknak szólt, azóta a 
kisiskolásoknak készítünk új tartalmakat. 
Az ovisok szombatiskolai történetét a 
GraceLink-rajzfilmek feldolgozzák, ame-
lyek szintén megtalálhatóak a Facebook 
oldalon. Mivel jelenleg a kisiskolásoknak 
még nincs ilyen, ezért választottuk ezt a 
korosztályt. Egyébként a visszajelzések 
alapján az ovisok is szívesen nézik a vi-
deókat, ezért igyekszünk nekik is érdekes 
történeteket belevinni. Az ovis lecke bibliai 
történeteiből Ősz-Farkas Ábel is készít vi-
deókat, nagyon érdekesen, kerettörténetbe 

Gyermek-szombatiskolai videók  
hétről hétre
Interjú Mihalec Dórával, a Gyermekszolgálatok Osztályának vezetőjével
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ágyazva, amit szintén nagyon szeretnek 
a kicsik. (Természetesen ez is megtalál-
ható az oldalon.) Nagyon hálás vagyok a 
segítségéért, és ugyanezt mondhatom el 
Czinege Erikának is, aki a legkisebb 0–3 
éves korosztálynak dolgoz fel bibliai törté-
neteket ötletesen, látványosan, az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve.  

Az általunk készített videó mindig a 
kisiskolás szombatiskola témáit veszi ala-
pul, és azt dolgozzuk fel Gáborral hétről 
hétre. A saját leckéjükben a gyerekek nyo-
mon követhetik, a hét folyamán többször 
is elővehetik a történeteket. Elképzelhe-
tő, hogy a kialakult helyzet miatt, nem 
minden gyerekhez jutott el a lecke, ezért 
feltettük az adventista.hu oldalra ezeket, 
a Gyermekszolgálatok Osztálya fül alá 
(minden korosztály számára), innen le-
tölthetik a szülők.

– Már 7 szombatiskolát tettetek ki a Fa-
cebookra. Melyik volt a kedvenc témád 
közülük? 
– A teremtésről szóló, ez nagyon vál-
tozatos, eseménydús lett: a kertünkben 
csináltuk meg hozzá a képek egy részét, 
a kutyusunk is szerepelt benne mint ven-
dégstatiszta, és a saját fotóink közül vá-
logattunk hozzá. Ebben nem egy konkrét 
bibliai történet szerepelt, hanem egy kita-
lált történettel szerették volna a lecke írói 
rávezetni a gyerekeket a szombatünneplés 
szépségére. A bibliai történetekhez lehet 
képeket találni a neten, de ehhez nem. Így 
azt találtam ki, hogy fogom a mintás kar-
tonjaimat, maradék textiljeimet, néhány 
játékkockát és berendezek egy szobát. A 
történet szereplői pedig a gyerekeim régi 
Playmobil figurái lettek. Többféle hely-
zetben, a történethez igazodva fotókat ké-
szítettem, és ezekkel illusztráltam utána a 
történetet. 

– Ez nagyon sok fejtöréssel járhat, míg 
kitalálod, miről szóljon egy rész, és el-
készítitek…

– Inspirációként német nyelvű online 
gyerek-istentiszteleteket szoktam nézni 
(például, hogy hogyan köszönnek be), és 
a kézműves ötletekhez is sokat keresgélek 
a neten. 

Egy rész több mint 80 snittből, jelenet-
ből áll, ezeket én vágom össze. Korábban 
ilyet nem csináltam, de most megtanultam, 
hogyan kell ezt csinálni. Egy 
kb. 40 perces rész elkészíté-
séhez három, három és fél nap 
szükséges (az előkészületeket 
is beleértve). Ugyanúgy, mint 
egy szombat iskolai óra meg-
tartásánál, a videó elkészítésé-
nél is nagyon nagy segítség a 
gyermekek leckéjéhez tartozó 
Tanítói melléklet. Természete-
sen az itt található feldolgozási 
ötletek nagy részét át kell ala-
kítani, hiszen ezek gyülekezeti 
alkalmakra íródtak. És hát a 
videózásnál nincsenek jelen 
gyerekek (legfeljebb, ha Gábor vagy én el-
játsszuk a gyereket). De a kukacbáb példá-
ul teljesen saját ötlet. Az első alkalommal 
szükség volt rá, azután pedig benn maradt, 
mert a kisebbek mindig nagyon várják a 
kukactörténeteket.

– Milyen visszajelzéseket kaptatok eddig?
– Szoktam kérni fotót a gyerekektől az el-
készített kézműves alkotásaikról, és sokan 
küldenek is. Vagy elmondják, hogy nagyon 
tetszik nekik a szombatiskola. Tegnap pél-
dául egy nagyon aranyos videót kaptam 
Erdélyből, mert onnan is nagyon sokan né-
zik a videókat. Egy kislány üzent nekünk 
rajta, hogy nagyon szereti a szombatisko-
lát, és azért imádkozik, hogy a karantén 

ideje alatt végig tudjuk csinálni a videóké-
szítést. Ez sok erőt ad nekünk.

Máskor szülők hívnak föl, és átadják 
a telefont a gyerekeiknek, mert a kicsik 
kérik, hadd beszélhessenek velünk. Egész 
kis rajongótáborunk van...

A visszajelzések alapján van, ahol a 
gyerekek megnézik péntek este, szombat 

délelőtt és még hétköznap is a szombatis-
kolát. Ez nagyon jólesik nekünk.

A visszajelzésekből tudjuk, hogy más 
keresztény közösségek tagjaihoz is eljut 
az üzenetünk. Az Éjféli csoda című lecke 
egy pünkösdi lelkésznek annyira tetszett, 
hogy megosztotta saját közössége oldalán 
is. Egy kicsit izgultunk, hogy vajon ho-
gyan fogadják majd ezek az emberek az 
Isten különleges ajándéka című videót, 
amely a szombatról szól, de Istenre bíztuk 
a dolgot. Eddig ezt a részt nézték meg a 
legtöbben, 5900-an.   

Egy magyar ortodox zsidó család is 
elkezdte követni Izraelből az oldalt, de 
Loma Lindáról is írt egy magyar hölgy, 
hogy a gyerekei nézik a szombatiskolákat. 

– Hogy tervezitek, ezután is folytatjá-
tok majd a videókészítést?
– Amint ismét járhatunk gyülekezetbe, a 
gyerekeket „visszaadjuk” a szombatisko-
lai tanítóiknak, hiszen a személyes kap-
csolatot, példát semmi sem pótolhatja. 
A tanítóknak bizonyára jól jött ez a kis 
pihenés, és a viszontlátás örömével, meg-
újult erővel, felkészülten állnak majd a 
gyermekek elé. Mi is nagyon várjuk már, 
hogy végre megint személyesen találkoz-
zunk gyülekezetünkben a kicsikkel! 

– Köszönöm szépen, Dóri, a válaszokat! 
A jó Isten adjon még sok-sok ilyen frap-
páns ötletet nektek!

Czinkota Orsolya

A cikkben említett videókat  
megnézheted a következő linken:  

 

https://bit.ly/2ZJrSPFhttps://bit.ly/2ZJrSPF
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Az Adventista Teológiai Főiskolán 2020. 
május 4. és 7. között online nyílt napokat 
tartottunk.  A program keretén belül lehe-
tőséget biztosítottunk az érdeklődőknek, 
hogy részt vegyenek a főiskolai órákon, 
előadásokon, áhítatokon, konzultáció-
kon, és a hallgatókkal együtt belépjenek 
újonnan épült távoktatási rendszerünkbe, 
beüljenek órákra, kérdezzenek egymástól 
vagy a tanároktól. Az esemény beharan-
gozójaként egy kisfilm is készült, mely 
több mint 150 ezer embert ért el, illetve 
amit majdnem 20 ezer ember tekintett 
teljesen végig. (A kisfilm megtekinthető a 
főiskola honlapján és YouTube oldalán.) 
A programra regisztráltak közül többen 
már jelentkeztek is azóta valamely kép-
zésünkre.

A nyílt napokkal kapcsolatban több 
rövid videofelvétel is készült oktatóink-
kal, jelenlegi és volt hallgatóinkkal: „Mi-
ért a teológia? Miért az Adventista Teo-
lógiai Főiskola?” címmel. A kis videókat 
nagyon sokan kedvelték, követőink és 
kedvelőink száma talán ennek köszönhe-
tően is megsokszorozódott. Ezek a kisfil-
mek is megtekinthetők utólag is az ATF 
Facebook oldalán. 

Aki nem akart beülni az órákra és az 
eseményekre, azok részére egyes órákat 
és előadásokat élőben is közvetítettünk, 
mely közvetítéseket is több ezren tekintet-
tek meg. Ezekért nagyon hálásak vagyunk 
Istennek, hiszen ebben a különleges hely-
zetben is sokan értesülhettek szolgála-
tunkról, céljainkról, és megismerhették 

küldetésünket, tevékenységünket. Kérjük 
mindazokat, akik támogatni szeretné-
nek bennünket, keressék fel honlapunkat 
(www.atf.hu), valamint kövessék és ked-
veljék az ATF Facebook oldalát, mert így 
juthat el sok helyre és még több emberhez 
üzenetünk (https://www.facebook.com/
adventista.teologiai.foiskola/)!

Dicsőség Istennek!
ATF

ATF Nyílt napok ONLINE

A világháló és azon belül a közösségi 
média számos missziós lehetőséget rejt 
magában. Segítségével nagy távolságokat 
áthidalva tudunk elérni olyanokat, akik ta-
lán még sosem tanulmányozták a Bibliát; 
de olyanokat is, akik ugyan jól ismerik Is-
ten tanítását, de a bennük kavargó sok-sok 
kérdés még bizonytalanná teszi hitüket. 
Többek között őket szeretné megszólítani 
az Irányvonal.

Ennek a bibliai ismeretterjesztő so-
rozatnak a különlegességét az adja, hogy 
minden egyes rész csupán egy-egy kérdés-
re keresi a választ, mindössze 10-15 perc-
ben. A rövid videók célja, hogy a közösségi 
médiából áradó információdömping köze-
pette meg tudjuk szólítani főként a fiatalo-
kat, de mellettük a Facebookon jelenlevő 
idősebb generációkat is.  

A részek témája a nézőkön múlik, 
mégpedig úgy, hogy az előre beérkező 

kérdések vagy a korábbi kommentekben 
felvetődött topikok a következő alkalmak 
alapjai.  

Ennek köszönhetően számos érdekes 
kérdésre kerestük már meg a választ, úgy 
mint: „Bűnt követett-e el Ráháb, amikor 
hazudott?”, „Bűnhődik-e a gyerek a szü-
lők vétke miatt?” vagy „Hányszor írták 
át a Bibliát? Vajon szavahihető-e még?”. 
De megvizsgáljuk azt is, hogy mit mond 
a Biblia a hipnózisról, vagy hogy van-e 
emberáldozat a Bibliában. 

Nemrégiben pedig egy nagyon aktu-
ális és égető téma került elő, mégpedig 
a koronavírus és Jézus visszajövetelének 
összefüggése. 

A helyes válaszok megtalálásában 
egyházunk egyik nyugalmazott lelkésze 
– aki egyszersmind egyháztörténész és 
egyetemi tanár is – van a segítségünkre. 
Hatalmas tudásával és tapasztalatával hi-
teles emberként olyan háttér-információ-
kat és érdekességeket említ meg a videók-
ban, melyek mindenki számára hasznosak 
lehetnek. 

A kérdések sokszínűsége, néha provo-
katív volta mutatja azt a célunkat, hogy 
valóban a 21. század emberében felvetődő 
gondolatokra, kétségekre keressük meg a 
választ. Emellett a Facebook lehetőségeit 
kihasználva szeretnénk minél interaktí-
vabbá tenni a műsort, így a videók alatt 
megjelenő kommentek is egy következő 
rész témáját képezhetik. 

Ezért is hívunk mindenkit, hogy láto-
gasson el az Irányvonal Facebook olda-
lára, kedvelje és ossza meg barátaival is!  
Hisszük, hogy így olyanokat is megszólít-
hatunk, akiket a hagyományos evangeli-
zációval talán nem tudnánk, miközben mi 
is nagy áldásban részesülhetünk a sorozat 
követésével. 

 Márffy Anna

„Irányvonal” – A válaszok készen 
állnak, csak kérdezned kell!
https://www.facebook.com/iranyvonal/

A járvány okozta nehézségek egyik leginkább 
érintett területe az oktatás. Az intézményeket és 
a tanerőt is próbára tette a digitális átállás, és a 
családok is hirtelen szembesültek az új kihívá-
sokkal, melyek közül a legalapvetőbb a szüksé-
ges eszközök beszerzése. Bár már több mint 2 
hónap telt el, még mindig sok család számára 
probléma a csatlakozás az elektronikus oktatás-
hoz, mert nincsen megfelelő telefon, tablet vagy 
számítógép, amit használhatnának.

A ráckevei Árpád Fejedelem Általános 
Iskolához a helyi gyülekezet tagjain keresztül 
jutottunk el. Hála az adományozóinknak, 10 
db hordozható számítógépet tudtunk juttatni az 
intézménynek, melyet szerződés keretei között 
adtak kölcsön a szükségben lévő családoknak, 
ahol általában egynél több diák használja az esz-
közöket. A tanév végeztével az eszközök visz-
szakerülnek, és az iskola informatikai gépparkját 
gazdagítják majd.

E programunkra közel 1 millió forint ado-
mány gyűlt össze, amelyből  25 db laptopot tud-
tunk vásárolni, melyeket az ország több települé-
sén lévő oktatási intézményekhez juttattuk el. A 
kedvezményezettek örömmel és hálásan fogad-
ták az ADRA adományát

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató

ADRA Alapítvány

#tanuljotthon program
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Akik nem fognak visszatérni
Az oktatás terén az utóbbi években tapasztalt 
előrehaladást a korona-világjárvány veszé-
lyezteti globális szinten. Ezen a héten a Bis-
tandsaktuelt újságban egy véleménynyilvání-
tás volt olvasható – melyet a norvég ADRA 
további 12 segélyszervezettel együtt írt alá 
–, ami megfogalmazza, mennyire fontos az, 
hogy Norvégia és miniszterelnöke, Erna Sol-
berg, nyomon kövessék a globális oktatásban 
tanúsított elkötelezettségüket.

Míg a norvég diákok fokozatosan visz-
szatérnek az iskolákba, világviszonylatban 4 
tanuló közül 3 részére az iskolák még min-
dig zárva tartanak, ez 1,3 milliárd tanulót 
érint 186 országban.

Minél hosszabbra nyúlik ez a helyzet, an-
nál nagyobb a valószínűsége annak, hogy sok 
gyermek és fiatal kiesik az oktatásból, vagy 
véglegesen abbahagyja a tanulást. Különösen 
a lányokat, a fogyatékkal élő gyermekeket, a 
halmozottan hátrányos és a hátrányos hely-
zetben élőket fenyegeti az a veszély, hogy 
nem térnek vissza az iskolapadokba. 

Többek között a Világbank kimutatásai 
szerint a súlyos válságok idején sok család 
kiveszi gyermekét az iskolákból. 2013-

ban az Ebola-járvány idején 5 millió diák 
számára zárták be az iskolákat, és sokak 
számára több mint 6 hónapon keresztül ab-
bamaradt az oktatás. Ebben az időszakban 
megnövekedett a gyermekházasságok és 
tinédzser-terhességek száma, ami sok lány 
számára ellehetetlenítette a továbbtanulás 
lehetőségét.

A Nemzetközi Valutaalap az elmúlt száz 
év legnagyobb gazdasági hanyatlását jósol-
ja, és félő, hogy az afrikai kontinensen az 
éhínség miatt többen fognak elhalálozni, 
mint a vírus következtében.

Sok gyermeknek és fiatalnak be kell 
majd segítenie a kenyérkeresetbe, ezért nem 
lesznek képesek felzárkózni a tanulásban, 
amikor újra elkezdődik az oktatás. Ezenfelül 
az oktatás hatalmas költséget jelent a világ 
legszegényebbjei számára. A kevés jövede-
lemmel rendelkező országokban a háztar-
tások számára az oktatás költségei a teljes 
bevételük egyharmadát teszi ki –  ez olyan 
mértékű kiadás, ami a legszegényebbeket 
anyagi csapásként érinti.

A világtörténelemben éppen a koronaví-
rus-járványt megelőző időszakban részesült 
oktatásban a legtöbb fiú és lány: 10 gyermek 
közül 9. Most az a veszély fenyeget, hogy 

több gyermek és fiatal is elveszíti a tanulás-
hoz való lehetőséget.

Norvégia fontos szerepet tud vállalni 
a globális oktatásban. Erna Solberggel az 
élen Norvégia fontos mozgatórugója volt az 
oktatáshoz való jognak és különös elköte-
lezettséget tanúsított az oktatás finanszíro-
zásában a krízis- és konfliktushelyzetben, 
valamint a fogyatékkal élő gyermekek és 
fiatalok részére. Norvégiának jelenleg foly-
tatnia kell  szerepvállalását.

A tanuláshoz való joghoz hiányzik az 
egyesítő, mozgósító globális hatalom – a 
koronavírus-helyzet alatt és után –, ezért 
felkérik a miniszterelnököt és a fejlesztési 
minisztert, hogy tegyenek lépéseket az ügy 
érdekében.

A véleménynyilvánítást 13 norvégiai 
segélyszervezet képviselői írták alá, kö-
zöttük az ADRA is. A cikk további részle-
teket is tartalmaz, melyek az alábbi linken 
olvashatók: https://www.bistandsaktuelt.no/
arkiv-kommentarer/2020/de-som-ikke-kom-
mer-tilbake-til-skolen/?fbclid=IwAR0e-
aGTda6CPfEk2Ku3W5-MhZVyzbX317e-
5VqWCqkP4SBXjEw5gQ2ehG54o

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Miért időszerűbb, fontosabb és sürgetőbb az oktatás 
érdekképviselete ma, mint az elmúlt években?

Minden kihívásban van áldás és lehetőség 
is. A bezártság ideje alatt videokonferenciák 
tucatjait kellett megtartani, ami első körben 
nem tűnt tökéletes megoldásnak. Lelkészér-
tekezlet, egyházterületi bizottsági ülés és más 
megbeszélés szemtől szemben emberibb és 
hatékonyabb volt. Ugyanakkor a jól begya-
korolt módszer megnyitott olyan találkozási 
lehetőségeket is, amelyekre nem volt lehető-
ség eddig a hatalmas távolságok miatt.

Csütörtök reggel megbeszélést folytat-
tunk a Hongkongi Unió elnökével, Robert 
Folkenberggel és titkárával, Daniel Jiao test-
vérrel a budapesti kínai misszió jövőjéről. A 
Kínai Unió világszéles stratégiát készített a 
határaikon túl élő mintegy 52 millió kínai 

elérésére. A budapesti misszió az európai 
munka központja lehetne, amennyiben to-
vább tud fejlődni.

Egy évvel ezelőtt érkezett Budapestre 
az új házaspár, Zhengwen és Manlan, akik 
újrakezdték a korábban megszakadt misszi-
ót. Mint ismeretes, az előző házaspár csa-
ládi problémák miatt távozott. Azóta öt fő 
keresztelkedett meg. Január óta csak online 
módszerrel tartanak bibliaórákat és kereszt-
ségi felkészítőket, reményt keltő eredmény-
nyel. A megbeszélés a finanszírozás jövőjére 
is kiterjedt, hogy hosszabb távon mindkét 
bibliamunkás alkalmazása megmaradhas-
son. A missziót még egy évig a Magyar 
Unió és a Hongkongi Unió is támogatja.

Kínában közel ötszázezer adventista él. 
Speciális módon kell szervezni az egyházi 
életet az ismert körülmények miatt. Ettől az 
évtől az uniójuk közvetlenül a Generálkon-
ferenciához tartozik, a Közel-keleti Misszi-
óhoz hasonlóan.

Ősz-Farkas Ernő 
DET elnök

A fejlesztési és segélyezési programok mellett az ADRA különböző érdekképviseletekben is tevékenykedik,  
mint például a nők elleni erőszak, a menekültek, az oktatás terén.

2019-ben a nemzetközi ADRA és a Hetednapi Adventista Egyház nagyszabású, világszéles kampányt indított  
annak érdekében, hogy minden gyermek részesülhessen oktatásban. A kampány „Every child. Everywhere. In school.” 
[Minden gyermek. Mindenhol. Részesüljön oktatásban.] névvel futott a közösségi oldalakon, a YouTube és más 
médiacsatornákon).

2020. május 5-én a norvég ADRA (további 12 szervezettel) az alábbi cikket jelentette meg a norvégiai Bistandsaktuelt 
újságban, melynek következtében a  téma nagy figyelmet kapott az olvasók körében. A cikk kivonatos fordítása:

Megbeszélés a Hongkongi Unió 
elnökségével
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Lili néni kedveli a kézimunkát, egész életén 
át hímezett, kötött, szőtte a gyönyörű per-
zsaszőnyegeket a textiliparban, s mint részleg-
vezető ment nyugdíjba. Életének szőnyegmin-
tája – hite szerint – Isten szövőszékén készült. 
61 éve házasok Ócsai Sándorral (akit legtöbben 
Dódi bácsinak szólítunk). Gabriella lányuk mint 
főnővér gyógyítja a betegeket. Tamás, a Heted-
napi Adventista Egyház elnökeként, édesapja 
nyomdokaiba lépve végzi szolgálatát.

Hajdúböszörményben ismertem meg az 
Ócsai családot, ahol az egyik szombaton egy-
házunk vezetősége Teológus napot tartott a het-
venes évek végén. Dódi bácsi és Lili néni szí-
vélyesen fogadtak vőlegényem és engem – egy 
éjszakai szállásra –, pedáns otthonukba.

Azóta sok szép emlék köt össze bennün-
ket: nyári balatoni találkozások, kirándulások 
és közös szolgálatok Budapesten, a gyüleke-
zetünkben. 

Ismerjünk meg közelebbről egy édesanyát, 
lelkészfeleséget, akinek a szíve hálával van tele 
az Istentől kapott lelki és testi javakért!

– Tudom, a saját életemet csak a magaméhoz 
tudom mérni. Te mit nyertél azzal, hogy lel-
kész férjed van? Milyen eredményedre vagy 
a leghálásabb Istennek?
 – Érettségi után mindketten az orvosi pályá-
ra készültünk. Mást lett az utunk… Mindkét 
életpálya – hivatás – a szolgálat útja. Az orvosi 
inkább a testet, míg a lelkészi a lelket szolgál-
ja. Isten tudja jól – mi nem –, hogy miért nem 
lehettünk orvosok.

Férjemnek van egy prédikációja, amely-
nek ez a címe: „Amikor Isten azt mondja: 
NEM!” (Mózes történetének analógiájára.) 
Majd „odaát” megtudjuk, miért.

Viszont az egész országot bejáró lelkész-
feleségként sok-sok kedves családot, testvért 
ismertem meg, hiszem, voltak, akiknek segít-
ségére lehettem. Azért vagyok hálás Istennek, 
hogy mindenütt „otthon” érezhettük magunkat, 
szerettek, visszavártak.

– Kinek a prédikációja kötötte le a figyelme-
det legjobban fiatal korodban, és miért?
– A Békési Gyülekezethez kötődik a gyermek-
korom, a fiatalságom, mivel harminc éves ko-
romig ehhez a közösséghez tartoztam. Úgy is 
mondhatnám: ide „születtem” testileg, lelkileg, 
itt éltem. A gyülekezet jó lelki színvonalú volt, 
sok fiatallal és programokkal. A helyi lelkészek 
mellett sok vendéglelkészt is hallgathattunk ab-
ban az időben. Mint fiatal diák, csodálattal hall-
gattam Bajor László szenzációs fejtegetéseit a 
csillagokról, és Kiss János elemzéseit a lélektan 
rejtelmeiről.

– A járvány időszakában egyre többet 
foglalkoztat bennünket Jézus visz-
szajövetele. Mit gondolsz, a korona-
vírus-járvány lehet az utolsó napok 
eseménye?
– Mivel tudjuk, hogy a prófécia szerint, 
1844 óta „idő többé nem lészen”, így 
minden esemény a „végidő jele”. Soha 
nem voltam riogató és számítgató. Azt 
gondolom, számomra Jézus akkor jön 
el, amikor vége lesz az életemnek, így 
akkorra szeretnék Isten kegyelméből 
elkészülni.

– Mi az, amit soha nem kérdeztél meg az egy-
ház vezetőitől, amikor költöznötök kellett az 
új szolgálati helyre?
– Esküvőnkre egyetlen „kívánság énekem” volt, 
amelynek ez a címe: „Hova Te mégy, oda me-
gyek…” Ezt ígértem meg a menyegzőn, ezért 
igyekeztem betartani, mivel Isten tudja, hol van 
ránk szükség, illetve nekünk, mi válik javunkra. 
Így, amikor nehézségek adódtak, bíztunk abban, 
Isten velünk van. Ő ad erőt a próbák elhordozá-
sához, amelyeket az épülésünkre és tanulásunk-
ra, jóra fordítja. Ezt mindig megtapasztaltuk. 
Tehát soha nem kérdeztem meg, hogy „Miért 
éppen oda?” vagy „Miért most kell helyezni 
bennünket egy másik szolgálati helyre?”

– A pihenés és az egyedüllét Istennel, a kö-
zösséggel békével tölti el az embert. Hogy 
nézett ki egy tökéletes szombatnapod?
– A szombatjaim inkább a szolgálatról, mint a 
pihenésről szóltak. Mivel több gyülekezetben 
szolgáltunk férjemmel, így különböző felada-
taim voltak: szombatiskolai tanító, gyermekta-
nító, ifjúságvezető, pénztáros, mégis leginkább 
háziasszony voltam, s ez megelégedettséggel 
töltött el.

– Az ember úgy talál magára, ha egy tágabb 
képet lát meg a világból. Volt-e alkalmad kül-
földre utazni a lelkész férjeddel?
– A férjem nem sokszor volt külföldön, de egy 
alkalommal együtt tudtunk elmenni Ukrajná-
ba, ami szép emlék számomra.

– Valószínűleg sokaknak segítettél a hit útjá-
ra lépni és a lelki életben járni. Van-e olyan 
történeted, amit őrzöl magadban, amit még 
nem mondtál el senkinek, és úgy érzed, most 
szívesen megosztanád?
– A munkahelyemen volt egy beosztottam, aki 
nagyon ellenségesen viselkedett velem. Külö-
nösen azért, mert nekem minden szombatom 
szabad volt. Mindig igyekeztem őt jóval megy-
győzni. Évek múlva egyszer levelet kaptam 
tőle, megköszönte iránta tanúsított keresztény 
magatartásomat: „Tudom, te már akkor is imád-
koztál értem. Képzeld! Járok a gyülekezetbe, 
készülök a keresztségre.” (Azért nem tudhat-

tam róla, mert mi már akkorra továbbmentünk 
a „vándorutunkon”.) Ez az illető az adventista 
teológiát is elvégezte. Később, sajnos súlyos 
betegségben elhunyt, de haláláig meleg, testvé-
ri barátság kötött össze bennünket. Remélem, 
hogy egyszer viszontlátom majd!

– Milyen szerepet játszott a gyermeknevelés 
az életedben? 
– Legidősebb gyerek lévén a családban, már 
otthon részem volt a kisebb testvéreim körüli 
teendőkben. Még nem voltam édesanya, de már 
neveltem és gondoztam mások gyerekét. Ab-
ban az időben nehéz volt az elhelyezkedés, így 
ezzel, hogy olyan gyerekeket gondoztam, akik 
nem tudtak beilleszkedni a bölcsődébe vagy 
óvodába, besegítettem a családnak. Még azután 
is foglalkoztam gyermekfelügyelettel, miután a 
lányom és a fiam megszületett. Az egyik kisfiú 
Tamás „ikertestvére, tejtestvére” lett, mivel 
ugyanazon a napon, ugyanabban a kórházban 
születtek mindketten. Három hónapos korától 
mindennap elhozták hozzám a szülei.

– Mi volt a legnagyobb álmod, kérésed Isten-
től, ami megvalósult?
– Nem vagyok álmodozó típus. Igyekszem a 
realitás talaján állni. Vágyam és kérésem Isten-
től, hogy szeretteimmel együtt ott lehessünk az 
Ő országában. S amíg itt vagyunk a földön és 
szükség van ránk, addig tartson meg, ha lehet 
egészségben, mások áldására.

Az ötvenes évek elején az egyház vezetése 
úgy érezte, hogy szükség van tanult emberekre 
az egyházban. Ekkor vásárolták meg a telket Ba-
latonlellén, ahol az egyház fiataljai találkozhat-
tak egymással és táborozhattak. Így sikerült az 
egyetemistákat, majd a középiskolásokat is nívós 
előadásokkal, jó hangulatú együttléttel közelebb 
vonzani a közösséghez. Vágyam szerint, egy 
ilyen táborozáson vehettem részt én is 1954-ben, 
amely mindenképpen meghatározó mérföldköve 
lett az életemnek. Sok – máig tartó – barátság, sőt 
házasság szövődött, kezdődött el Balatonlellén, 
ott és akkor, többek között a miénk is.

Tokics Marika
NSZO munkacsoporttag

V I R Á G Z Ó  N Ő K  I S T E N  K E R T J É B E N
Ócsai Sándorné Lili

a Női Szolgálatok Osztályának interjúsorozata

Lili néni és férje, Dódi bácsiLili néni és férje, Dódi bácsi
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Ukrajna – Az ukrajnai ADRA Iroda  2020. április 
29-i jelentése szerint  98 718 tesztelt személynél 
9866 fertőzött esetet, 250 halálozást és 1103 gyó-
gyultat jelentettek.

A legfertőzöttebb város Chernivtsi, ahol a tö-
megközlekedést teljesen beszüntették, hogy ezen 
intézkedéssel is otthonmaradásra kényszerítsék a 
lakosságot. Továbbá felfüggesztették a vasúti köz-
lekedést és a távolsági buszjáratokat is betiltották.

Az óvodákat és minden oktatási intézményt 
március 12-től május 11-ig bezártak. A karantén 
miatt sokan elvesztették az állásukat, és nem tud-
nak élelmet, gyógyszert vásárolni.

A Német Külügyminisztérium és a német 
ADRA pénzügyi támogatásával a helyi ADRA az 
alábbi segítségnyújtást tervezi: pszicho-szociális 
üzenetek eljuttatása a közösségeknek; elsősorban 
az idősek és a fogyatékkal élő személyek meg-
segítése; egészségügyi személyzet szállítása izo-
lált helységekre (33 település), hetente legalább 
4-szer; sporttevékenységek Skype útján; program, 
a családon belüli erőszak témában; pszicho-szo-
ciális csoportok:  otthon végezhető gyakorlatok, 
a gyermekek részére csoportfoglalkozások; tájé-
koztatás a COVID–19-ről és a higiéniát elősegítő 
üzenetek továbbítása a közösségek részére.

A nemzetközi ADRA – a jelenlegi Initial 
Response projekt keretein belül – a helyi ADRA 
higiéniai termékek szolgáltatását tervezi az egész-
ségügyi intézményeknek.

Montenegró – A helyi ADRA Iroda utolsó je-
lentése 2020. május 3-ai dátumozású, mely idő-

pontban 322 beazonosított COVID–19 fertőzött 
személy volt, 249 fő gyógyult, 8 haláleset és 5 
személy szorult kórházi kezelésre. 

Európa egyik legszegényebb országában az 
adományok és a kormány által meghozott támoga-
tó intézkedések ellenére számos embertársunkhoz 
nem jutott el az intézményi vagy civil segítség. Kö-
rülbelül 3000-re tehető azok száma, akik a járvány-
helyzetben vesztették el állásukat. Közülük sokan 
a családok egyedüli kenyérkeresői. Az ADRA al-
kalmazottai szemtanúi voltak olyan helyzeteknek, 
ahol a családfők azért küzdenek, hogy naponta  
legalább egyszeri étkezést biztosítsanak a család-
tagjaik számára, és ahol a gyermekeiket egyedül 
nevelő édesanyák nem tudtak ételt biztosítani kis-
babájuk és/vagy kisgyermekeik számára.

A helyi ADRA 850 élelmiszer- és tisztasági 
csomagot osztott ki családoknak, 10 településen. 

1000 Eurót és 500 USD-t gyűjtöttek, mely 
adományokból babaételt és babapelenkát vásá-
rolnak a legsúlyosabban érintett családok részére.

„Teljes szívemből köszönöm, hogy megmen-
tettek bennünket… ezt soha nem fogom elfelejte-
ni, köszönöm!” – írta a Podgoricában lakó anyu-
ka, Milica Popovic, miután átvette az életmentő 
élelmiszercsomagot a 3 gyermeke számára és az 1 
hónapra elegendő babaételt és pelenkát.

Belgium – A belgiumi ADRA Iroda jelentése 
május 7-i keltezésű, ekkor 51 420 azonosított 
eset volt és 8415 haláleset  (ebből 4327 személy 
idősek otthonában és szanatóriumokban vesztette 
életét).

A járványhelyzet negatív hatással van a 
mindennapi életre, különösképpen a halmozottan 
hátrányos helyzetűekre, súlyosbítva a nehéz élet-
körülményeiket.

A helyi ADRA a gyülekezetekkel együttmű-
ködve a menekültügyi központokban élők részére 
2650 személy számára készítettek és osztottak 
meleg ételt, kiosztottak 230 szájmaszkot, és ter-
vezik további maszkok gyártását. Partnerszerve-
zetekkel együttműködésben 250 db élelmiszer-
csomagot készítettek és osztottak a hátrányos 
helyzetben élőknek.

Szerbia – 2020. május 11-én a szerb ADRA az 
alábbi helyzetjelentést küldte: azonosított fer-
tőzöttek száma: 10 176 fő,  halálesetek száma: 
218 fő. A következő fenyegetettség a gazdaság 
negatív következményei. 2000 csomagot (élelem, 
tisztasági csomag) osztottak ki hajléktalanok ré-
szére, közben információközlés is történt és pszi-
chológiai támogatást is nyújtottak), támogatják a 
hátrányos helyzetű diákok tanulását, a belgrádi 
menekültközpontban tolmácsolással és pszicho-
lógiai segítségnyújtással vannak jelen az ADRA 
alkalmazottai és az önkéntesek.

Franciaország – 56 989 azonosított fertőzöttet és 
4032 halálesetet jelentettek, valamint több mint 
60 000 000 lakos volt vesztegzár alatt, jelentették 
április 2-án a francia ADRA munkatársai.

Főként a hajléktalanok, a migránsok és a me-
nekültek vannak kitéve a fertőzés kockázatának. 
Ezen csoportok élelmiszerellátása és egészség-
ügyi körülményei rosszabbodtak. A szükségletek 
felmérése után, a helyi ADRA Iroda tájékoztatta 
az önkénteseket a fertőzés megelőzésének módjá-
ról,  tervben és előkészületben van 4000 pénzutal-
vány kiosztása 400 háztartás részére.

Lőrincz Melinda
ADRA munkatárs

Az ADRA Alapít-
vány #karanténfu-
tár programjának 
keretében 3 000 
Ft értékű tartós 
élelmiszert, tisztí-
tó- és tisztálkodási 
szereket tartal-
mazó csomagok 
eljuttatását végzi, 

melyeket a járvány miatt bajba jutott családok 
kapnak meg.

Gáborján, 2020. április 27. – 100 csomag. 
A hajdúsági Gáborján településről a kisebbségi 
önkormányzat elnökén keresztül érkezett a meg-
keresés. Az egyeztetések alatt az akcióhoz a he-
lyi önkormányzat képviselői, magánszemélyek is 
csatlakoztak, valamint Mező Gyula polgármester is 
támogatta a programot. Ennek során minden család 
segélycsomagban részesült a településen, mely pél-
daértékű összefogást jelent a koronavírus-járvány 
okozta nehéz helyzetben, melyben – bizonyos 
szinten – mindenki érintett. Munkatársaink a he-
lyi önkormányzat dolgozóinak segítségével még 
a csomagok célba juttatásában is tudtak segíteni, 
mely mindössze két nap alatt jutott el mindenkihez.

Nyírcsászári, 2020. május 17. – 100 csomag. 
A nyírcsászári Hátrányos Helyzetűekért Egyesület 
képviselője kereste meg az unióközpontot, ahon-
nan az Alapítványhoz irányították át a kérelmet. A 
szervezet képviselőivel történt egyeztetés után a 
helyben illetékes lelkésszel, Szász Barnával vettük 

fel a kapcsolatot, aki mozgósította a környék gyü-
lekezeteit. Ennek eredményeképpen a csomagok 
kiosztásának napján Fehérgyarmatról és Nyírbátor-
ból is érkeztek önkéntes segítők a Nyírmeggyesi 
Adventista Gyülekezetbe, ahol a helyi gyülekezet 
tagjai is részt vettek a csomagok összeállításában. 
Ezt követően Nyírcsászáriban az egyesület képvi-
selői irányításával kerültek a csomagok a rászoruló 
családokhoz, melyet önkénteseink és a helyi lel-
kész segített célba juttatni.

Sitkei Zoltán
ügyvezető igazgató
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